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Misje  
Być przyjacielem... 
   czas pojednania 
   czas nawrócenia 

10-17 maja 2015 
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Ogólny plan nabożeństw  

i spotkań misyjnych  
Niedziela - 10 maja 2015 
 7.30 Msza Święta  
 9.15 Msza Święta  
 12.00 Msza Święta  
 15.00 Msza Święta  
 19.30 Droga światła (początek przy szkole podstawowej) 

Poniedziałek - 11 maja 2015 
 9.30 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 17.00 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 19.30 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski  

Wtorek - 12 maja 2015 
 9.30 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 17.00 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 19.30 Msza Święta   (bez spowiedzi) 
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski 

Środa - 13 maja 2015 
 9.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 9.00) 
 17.00 Msza Święta   (spowiedź od ok. 16.30) 
 18.15 Koncert muzyczny zespołu Fratres (na placu przy remizie) 
 19.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 19.00) 
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski 

Czwartek - 14 maja 2015 
 9.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 9.00) 
 17.00 Msza Święta   (spowiedź od ok. 16.30) 
 19.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 19.00) 
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski 

Piątek - 15 maja 2015 
 9.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 9.00) 
 17.00 Msza Święta   (spowiedź od ok. 16.30)  
   Po Mszy Świętej procesja na cmentarz i modlitwy 
 19.30 Msza Święta   (spowiedź od ok. 19.00) 
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski 
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Sobota - 16 maja 2015 
 9.30 Msza Święta    
 17.00 Msza Święta    
 19.30 Msza Święta    
 20.45 Szkoła Modlitwy, Apel Jasnogórski 

Niedziela - 17 maja 2015 
 7.30 Msza Święta  
 9.15 Msza Święta  
 12.00 Msza Święta  
   Po Mszy Świętej poświęcenie krzyża misyjnego 
 15.00 Msza Święta  
 

Spowiedź misyjna 
Zapraszamy spowiedników na środę, czwartek i piątek - 
w tych dniach przewidujemy spowiedź wszystkich 

Spotkania przedszkola i szkół 
Poniedziałek - 11 maja 2015 
 11.00 Spotkanie z dziećmi w przedszkolu 
 

Wtorek - 12 maja 2015 
 11.00 Spotkanie z młodzieżą w szkole w Golądkowie  
 

Środa - 13 maja 2015 
 8.00 Spotkanie z dziećmi - klasa I-III 
 8.35 Koncert Full Power Spirit w Gimnazjum  
 11.50 Spotkanie z dziećmi - klasa IV-VI  
 12.05 Koncert Full Power Spirit w Golądkowie 
 

Czwartek - 14 maja 2015 
 8.00 Spotkanie z dziećmi - klasa I-III  
 11.50 Spotkanie z dziećmi - klasa IV-VI 
 13.00 Spotkanie z młodzieżą gimnazjum 
 

Piątek - 15 maja 2015 
 11.50 Msza Święta (szkoła podstawowa - całość) 
 13.00 Msza Święta (gimnazjum) 
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Zaproszenie Ojca Misjonarza 
Pozdrawiam Was serdecznie na 2 tygodnie przed misjami, które będą trwać 
w dniach 10-17 maja 2015. Chcę razem z Wami doświadczyć mocy Ewangelii i spo-
tkać na nowo Jezusa, który jest z nami i zbawia nas. Razem z osobami współprowa-
dzącymi pragniemy zaświadczyć o Bogu, który kocha, uzdrawia i zmienia życie. 
Z tego powodu służba misyjna jest dla nas źródłem ogromnej radości. Już teraz za-
chęcamy do poświęcenia tych szczególnych dni dla siebie i Jezusa – jedynego Zbawi-
ciela, który żyje, działa i pragnie dotykać serca każdego człowieka. Wierzymy, że Pan 
przygotował na ten czas wiele swoich łask i błogosławieństw. Drogą do tego jest spo-
tkanie z Bogiem w modlitwie, Biblii oraz we właściwym stylu życia. 
To zaproszenie jest skierowane do praktykujących i niepraktykujących, do wierzą-
cych i niewierzących, do zaangażowanych w życie Kościoła i do tych, którzy mają 
problem z Kościołem, parafią, religią. Każdy jest zaproszony i oczekiwany. Pan Bóg 
jest dla wszystkich, zdrowych i chorych, pobożnych i dotąd mało religijnych. Jezus 
jest dla Ciebie. 
Misje prowadzić będzie zespół osób. Kapłan wygłaszać będzie tematy na mszach 
świętych, a osoby świeckie uzupełniać będą słowa odpowiednią pantomimą, śpie-
wem, a przede wszystkim świadectwem. Jest to więc wspólne działanie i dzielenie się 
Ewangelią. 
Tytuł misji brzmi: Być przyjacielem! Przyjacielem Boga, swoich bliskich, siebie sa-
mego, bliźniego! 
Jak nim być? Jak poprawić swoje życie? Da się być szczęśliwym? Odpowiedzi znaj-
dziesz podczas kolejnych misyjnych spotkań. 
Proszę Was o modlitwę za misje. Zapraszajcie też do udziału Waszych sąsiadów, 
przyjaciół. Mówcie o misjach, byśmy w licznym gronie przeżyli czas 
nawrócenia i doświadczenia Boga, który żyje i zmienia nasze życie.  
Przyjdź, zobacz, pobądź z nami. 
Niech Bóg obficie błogosławi Wam każdego dnia! 
Łączę wyrazy szacunku 
      
           
 
 
 
        ks. dr Przemysław Sawa 
       Dyrektor  Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody 
                        

Modlitwa w intencji misji 
Boże Ojcze, chwała Tobie! Dziękuję Ci za moje życie, za Twoją miłość i opiekę. Dziękuję Ci 

za Syna Twego, Jezusa Chrystusa i za zbawienie, które mi dał przez swój Krzyż i zmartwychwstanie. 
Dziękuję za Ducha Świętego i Kościół. 

Ojcze, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla naszej parafii, która przygotowuje się do mi-
sji. Proszę, umocnij prowadzących i wszystkich, którzy będą pomagać. 

Spraw, Ojcze, by misje stały się czasem odnowienia wiary oraz doświadczenia Twojej miłości 
w każdej osobie z naszej społeczności. Uzdrawiaj chorych, uwalniaj tych, którzy żyją w ciemności. 
Boże, zwyciężaj. Amen. 
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Misje - o czym 

trzeba pamiętać 
Rolnicy o swoje pola dbają ciągle - oranie, nawożenie, walka 
z chwastami, czyszczenie z kamieni. Jednak co jakiś muszą 
głębiej niż zwykle swoje pola zaorać. 

I tak samo jest z naszą duszą. O nią też powinniśmy dbać 
nieustannie, ale są okazje, gdzie powinna być ona przeora-
na głębiej niż zwykle. Taką okazją są parafialne misje. Od-
bywają sie one co dziesięć lat. 
Jak je dobrze przeżyć? 
Przede wszystkim trzeba w nich uczestniczyć. Nie tylko na 
rozpoczęcie i zakończenie, ale każdego dnia być w koście-
le, wybierając dogodny czas - 9.30, 17.00, 19.30. Kto może 
niech przychodzi dodatkowo na wieczorną szkołę modlitwy - 
apel o 20.45. Zapraszamy też do adoracji. 

Jeśli ktoś myślał, że teraz napiszę o spowiedzi, to trochę się 
pomylił. Zanim przyjdziesz do spowiedzi to wcześniej po-
jednaj się z bliskimi, sąsiadami i kimkolwiek z kim się 
gniewasz. Zgodnie z tym co napisane jest w Ewangelii: "Je-
śli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, 
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swo-
im. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!" (Mt 5,23-24) 
Potem rzeczywiście spowiedź poprzedzona szczególne 
głębokim rachunkiem sumienia. Zbyt często zaniedbuje-
my rachunek sumienia a przecież jest on jednym z warun-
ków dobrej spowiedzi. 

Wreszcie postanowienia. Misje to nie jakiś szczególny co 
prawda czas, ale czas, który się kończy, ale początek czegoś 
nowego i dobrego w życiu. Pomyśl więc o swoim zaanga-
żowaniu w grupy i wspólnoty parafialne. 
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Możesz włączyć sie i zaangażować  
w następujące wspólnoty i grupy: 

Wspólnota Galilea - Warsztaty Odnowy Wiary 
Wspólnota Galilea to grupa dorosłych (pojedynczych 
osób i małżeństw), która przez cotygodniowe spotkania, 
gdzie jest modlitwa i wspólne czytanie Biblii, chcą się 
rozwijać duchowo. Uczestnicy wyjeżdżają ten na różne 
rekolekcje zamknięte. 
W ramach kontynuacji  misji ewangelizacyjnej w naszej 
parafii 24 maja rozpoczną się Warsztaty Odnowy Wiary, 
tj. cykl siedmiu cotygodniowych spotkań pozwalających 
odkryć wiarę w nowym świetle. 

W dniach 20-21 czerwca odbędzie się weekendowy kurs 
„Nowe życie”. 

O czasie i miejscu tych spotkań poinformujemy. 

Domowy Kościół – co to jest?  
Domowy Kościół zwany też Oazą Rodzin – jest małżeńsko-
rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym 
w ramach Ruchu Światło-Życie.  

Członkami Domowego Kościoła – mogą być małżeństwa sa-
kramentalne (obydwoje - mąż i żona). Rodziny należące do 
Domowego Kościoła łączą się w małe wspólnoty zwane 
kręgami (4 – 7 małżeństw), najlepiej z tej samej parafii, 
pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do Boga. 
Na spotkaniu kręgu obecny jest kapłan, zaś spotkanie 
prowadzą świeccy.  

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na 
dążenie do Boga w jedności z współmałżon-
kiem, pomaga małżonkom w budowaniu 
między nimi prawdziwej jedności małżeń-
skiej, która jednocześnie stwarza najlepsze 
warunki do dobrego wychowania dzieci 
w duchu chrześcijańskim.  

Na zakończenie misji skierujemy do 
małżeństw propozycję utworzenia nowego 
kręgu. 
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Wojsko Gedeona - dla młodzieży 
Może już od jakiegoś czasu myślałeś o tym, żeby przyjść na 
spotkanie wspólnoty, ale brakowało Ci odwagi. A może 
nigdy nawet przez głowę Ci nie przeszło, żeby poświęcać 
swój piątkowy wieczór na kolejne pobożne spotkania. 
Niezależnie od tego, które z tych myśli są Ci bliższe przyjdź, 
zaryzykuj, spróbuj. Nie musisz zostawać, nikt nie będzie 
zatrzymywał Cię na siłę.  

Misje parafialne i czas po nich to dobry moment na podjęcie 
takiej decyzji. Wojsko Gedeona z radością przyjmie każdego, 
kto będzie chciał kontynuować to co, w  czasie tych misji się 
rozpocznie. Spotkajmy się po misjach w piątek, o godz. 
19.00 w salce parafialnej. Zapraszamy! 

Parafialny chór i schola zaprasza 
Masz talent muzyczny i lubisz śpiewać? Zapraszamy cię do 
parafialnego chóru i scholi dziecięcej. Skontaktuj się 
z p. organistką, słuchaj ogłoszeń. 

Lektorzy, ministranci - także dorośli 
Misje powinny być okazją do powiększenia grona ministran-
tów i lektorów. Chcemy także, by po misjach powstała gru-
pa dorosłej służby liturgicznej.  

Dom Kultury - Winnica  
Na zakończenie misji poświęcimy nasz dom kultury. Gdy 
znajdziemy tam swoje miejsce jako uczestnicy kół zaintere-
sować, spotkań lub jako wolontariusze prowadzący zajęcia - 
będzie to piękny owoc misji, budujący naszą wspólnotę. 
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